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Vom ajunge să înţelegem fiecare cartonaş puzzle, atunci când vom avea întreaga 
imagine. Poţi avea multe cartonaşe disparate, dar să nu ştii să le îmbini. Avem 
multe info.biblice, dar nu ştim să le punem în context. Trebuie, spunea cineva să 
privim Scriptura şi cu telescopul şi cu microscopul. Ai o vedere generală asupra 
Bibliei? Nu forţa îmbinarea pieselor care nu se potrivesc. Când în sfârşit pui cam 
toate piesele la un loc începe să se facă lumină, începi să înţelegi tot planul de 
mântuire al lui Dumnezeu. Când însă începem să studiem Biblia cu sârg, se ridică 
tot felul de întrebări. 
 
Următorul fragment arată o discuţie tipică:” 
-am înţeles că mântuirea se poate pierde. Ştiu că Hristos a murit pentru păcatele 

mele din trecut, dar cum rămâne cu cele viitoare? Nu înţeleg ce vrea să spună 

când se referă la faptul că Hristos a trebuit să ia asupra Sa toate păcatele? 

-Haidem să luăm lucrurile în ordinea lor. Mai întâi de toate, când Hristos a murit 
pentru păcatele tale, câte dintre ele erau păcate viitoare? 
-Cred că toate! 
-Bineînţeles că le-a iertat pe toate că tu nu erai născut atunci, sau altfel ai fi avut 
vârsta de 2000 de ani acum. Problema este că noi privim lucrurile din perspectiva 
timpului, iar Dumnezeu le priveşte din perspectiva eternităţii care e totalmente în 
afara timpului. Ne uităm la trecerea zilelor la fel cum privim vagoanele unui tren 
ce trece prin faţa noastră în timp ce aşteptăm la o trecere de cale ferată. Vagoanele 
se succed unul după altul;la fel se întâmplă şi cu trecerea zilelor. Dar Dumnezeu 
vede timpul aşa de sus de tot, încât îl vede tot dintr-o dată, de la locomotivă până la 
ultimul vagon. Prin cruce, Dumnezeu a luat orice păcat pe care fiecare om l-ar 
comite vreodată şi a transferat toate aceste păcate asupra lui Isus. Domnul Isus a 
fost pedepsit pentru toate păcatele o dată pentru totdeauna, o singură dată. Nu poţi 
lovi Stânca de două ori, să nu uităm.  
1 Ioan 2:2 ne spune că El este Cel care îndepărtează mânia lui Dumnezeu, luând 
asupra Sa păcatele noastre, şi nu numai pe ale noastre, ci pe ale întregii lumi. El 
este „jertfa de ispăşire”! Ce înseamnă jertfă de ispăşire? Înseamnă că Dumnezeu 
Tatăl a fost în totalitate satisfăcut de sacrificiul Fiului Său. Acolo la cruce, 
Dumnezeu a picurat toată mânia şi ura Sa, pe care noi le meritam, astfel încât 
dreptatea Lui a fost satisfăcută; Isus a luat totul asupra Sa în locul nostru. 
Romani 3:26 ne spune că Hristos a murit să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel 
încât să fie neprihănit şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. De 
aceea nu mai este nici un pic de mânie rămasă undeva acolo pentru ceea ce am 
făcut noi. 
Rom.6:23”plata păcatului este moartea”, dar mai sunt eu vinovat dacă cineva a 
plătit pentru mine?  



Dar să nu uităm partea a doua a versetului:”dar darul fără plată al Lui Dumnezeu 
este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. Cu această a doua parte 
ajungem al cea de-a doua parte a întrebării:” de ce Hristos a avut de-a face cu 

problema păcatului?” 

Hai să ne imaginăm că un om a murit de o boală, de cancer de  exemplu. Dacă ai 
avea puterea să salvezi tu un om, câte probleme ai avea de rezolvat? Două: ar 
trebui să-l învii, dar în acelaş timp ar trebui să-l vindeci şi de cancer,nu? Dacă de 
exemplu i-ai vindeca cancerul, ar fi destul? 
- Nu, pentru că ar fi tot mort! 
- Adevărat, ai avea un mort sănătos. Pe de altă parte ce ar fi dacă l-ai învia dar nu i-
ai vindeca cancerul? 
- Ar muri din nou după aceea. 
- Aşa este. Iar asta reprezintă imaginea perfectă a condiţiei umane, din punctul de 
vedere al Lui Dumnezeu. Din momentul în care Adam a păcătuit, pământul a 
devenit locul de plimbare al unui mort – un om mort dpdv.spiritual. Care a fost 
boala care l-a ucis? Păcatul!  
Deci din punctul Lui Dumnezeu de vedere, mântuirea implică aducerea unui om 
mort dpdv.spiritual la viaţă. Dar înainte ca Dumnezeu să poată da viaţă morţilor, El 
trebuie să vindece boala din cauza căreia oamenii au murit – iar acea boală este 
păcatul. Parcă am o altă perspectivă asupra Isaia 53! 
Deci, crucea a fost metoda prin care Dumnezeu a tratat boala numită păcat, iar 

învierea lui Hristos a fost şi este metoda Lui de a da viaţa celui mort”. 

-Eşti sigur acum că mântuirea nu se pierde? Haideţi să continuăm cu explicaţia.  Ce 
am spus că reprezintă mântuirea? Din studiul nostru cum ai explica-o? 
-Mântuirea vine atunci când o persoană crede în Domnul Isus şi primeşte iertarea 
păcatelor şi Viaţa Lui. Duhul Lui vine şi locuieşte în respectivul. 
-Dar adu-ţi aminte că atunci când Adam a păcătuit, a murit spiritual. Care a fost 
cauza morţii lui Adam? Păcatul,da?! Dar pe cruce, Isus a cuoscut moartea. De ce a 
murit Isus? Din pricina păcatului, nu?! Da, adevărat. 2 Cor.5:21. Da,deci Adam a 
murit din pricina păcatului lui. Isus a murit pe cruce pentru că EL A DEVENIT 
PĂCAT. Cum putem noi să ştim că nu vom mai muri spiritual,pentru că deşi 
suntem creştini,tot mai păcătuim?! 
- Pentru că boala a fost îndepărtată! Păcatele ne-au fost iertate. 
Deci,ca să concluzionăm, când Isus Hristos ne dăruieşte Viaţa Lui, aceasta este 
viaţa ETERNĂ, pentru că singurul lucru care ţi-ar cauza moartea – păcatul – a fost 
iertat la cruce. Aşa poţi să ştii că mântuirea ta e sigură. Acum,ştiind sigur că eşti 
mântuit în Hristos, eşti liber să te concentrezi asupra celei mai mari priorotăţi ale 
Lui Dumnezeu:”să înveţi să trăieşti viaţa adevărată – Hristos Însuşi să trăiască prin 
tine”! 


